Politisk topmøde: Save the date!

HVORDAN SER
FREMTIDENS
HØREREHABILITERING UD?
VI ER NÅET LANGT, MEN VI ER IKKE I MÅL ENDNU

Sundhedsvæsenet står på tærsklen til en digital omstilling,
som vil forandre hele sektoren for altid.
På høreområdet blev der i 2018 afsat 215 mio. kr.
til at løfte indsatsen for mennesker med nedsat hørelse
gennem implementeringen af bl.a. en digital visitation. Der
er nemlig mange gevinster at hente ved en mere effektiv,
digital og patientcentreret hørerehabilitering – både for
patienter, sundhedsfaglige og for samfundsøkonomien.
Men vi er ikke i mål endnu. Over 800.000 i befolkningen har
nedsat hørelse, og det er nu vigtigt, at de gode visioner
bliver til virkelighed. Ventelisterne skal ned, den digitale
visitation skal implementeres og vi skal opkvalificere de
audiologiassistenter, som skal spille en central rolle i
fremtidens hørerehabilitering.
Derfor glæder det den bredt anlagt arbejdsgruppe for
fremtidens hørerehabilitering i Danmark at stå i spidsen for
et årligt tilbagevendende gennemsyn af høreområdet, som
har til formål at bringe centrale aktører sammen for at
diskutere, hvordan vi sikrer, at Danmark bliver
foregangsland i behandlingen af høretab.

12. NOVEMBER 2019 KL. 09: 00 - 16: 00
DANSK INDUSTRI
H. C. ANDERSENS BOULEVARD 18, 1787 KØBENHAVN V

PROGRAM

OBS: programmet opdateres løbende

09:00

Velkomst ved Tine Roed , direktør i Dansk Industri og moderator
Bo Bredsgaard Lund , adm. direktør i Policy Group

09:15

Åbningstale ved sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)

09:30

Jesper Hvass Schmidt , consultant M.D., Ph.D., OUH, og Nikolai Bisgaard , VP,
External Relations, GN Hearing A/S, præsenterer de seneste resultater fra det 5årige BEAR-studie

10:00

Majbritt Garbul Tobberup , formand for Høreforeningen, sætter fokus på de
udfordringer, personer med høretab står over for i dag

10:30

Video med tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og
filmproducent Vibeke Windeløv , som fortæller om livet med høretab

10:45

2 høreapparatsbrugere fortæller om deres oplevelser og erfaringer med den
danske hørerehabilitering

11:15

Søren Jakobsen , programleder hos Sundhedsdatastyrelsen, giver en status på
indsatserne under programmet for høreområdet i fremtiden

11:45

Frokost med mulighed for networking

12:45

Jens Højbjerg Wanscher , ledende overlæge på Øre-, næse- og halskirurgisk
afdeling, OUH, deler erfaringer fra Region Syddanmark i forhold til at få nedbragt
ventetiden.

13:15

Anne-Mette Flinch , afdelingsleder ved Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed,
Region Nordjylland, for Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) om
perspektiverne for digital undervisning og rehabilitering

13:45

Kaffepause med mulighed for networking

14:45

Paneldebat med deltagelse af:
Per Larsen (KF) , sundheds-, ældre- og forebyggelsesordfører
Nils Sjøberg (RV) , ældre- og forebyggelsesordfører
Majbritt Garbul Tobberup , formand for Høreforeningen
Nikolai Bisgaard , VP, External Relations, GN Hearing A/S
[PANEL OPDATERES LØBENDE]

15:45

Opsamling på dagens program og på gensyn i 2020

TILMELDING:
Gratis, men bindende,
tilmelding sker til
krt@policygroup.dk senest
den 7. november 2019.

